
الحقائــق:

 السرطان
هو السبب الرئيسي للوفيات

بين رجال اإلطفاء

 تزيد قدرة الجلد البشري على
  االمتصاص بنسبة

400%
 مع كل زيادة في درجات
 الحرارة تبلغ 5 درجات 

 تواجه فرق اإلطفاء احتماالً أكبر
  بنسبة

3x
أضعاف لإلصابة بالسرطان
بالمقارنة مع أي شخص آخ

خضعت الختبارات 	

وأثبت كفاءتها من الناحية العلمية على  	
17 من بين عناصر الدي أوكسينات 

المعالجة بالكلور األشد ُسمّية.

خضعت الختبارات وأثبت كفاءتها من  	
الناحية العلمية على 8 من بين عناصر 

PAH )الهيدروكربونات األروماتية( 
األشد ُسمّية

تزيل < %91 من البينزو]a[بيرين 	

sales@dewipe.com :اتصل بنا
هاتف: 01942 835 873

 Winegro House, Worthington Way, Wigan,
Greater Manchester WN3 6XJ - المملكة المتحدة

صصة م�ناد�يل المسح  الم�ن
رق  لالس�تعمال ل�ن
ا�بة الأولى الس�ت�ب

www.dewipe.com

 الحل...
De-Wipe - مناديل ذات تركيبة علمية وأثبتت 
قدرتها من الناحية العلمية على القضاء على خطر 
العناصر المسببة للسرطان والبكتريا بفضل أحد 
ب استباقي  المكّونات المضافة إليها، وهي ُمركَّ

المفعول يقوم بالدفاع ضد عناصر 
الهيدروكربونات، مثل السخام

واألوساخ بكل سهولة.



www.dewipe.com

مناديل المسح المخصصة
لالستعمال لفرق االستجابة

األولى

 sales@dewipe.com :اتصل بنا
اتف: 01942 835 873
www.dewipe.com

رق  مان أم�ن وسالمة وص�ة �ن حل �بس�يط لصن
ىي مسرح العمل�يات ا�بة الأولى �ن اء والس�ت�ب ط�ن الإ

اء�ته  ك�ي�بة علم�ية وأ�ث�بت ك�ف ي �تم�ثل حاًل �يع�تمد عىل �ت �ف�تاج De-Wipe، وال�ت اإ
 

ف
�يا م�  مس�ب�بات الرسطان وال�بك�ت

ف
ي احلد م� ف ال�فاح�ية العلم�ية للمساعدة �ف

م�
ي  ة �ف  ال�برسث

ف
ع ع� عول �يدا�ف ي امل�ف �يه، وهو مرّكب اس�ت�با�ت الل املكون الر�ئ�يسي �ف حف

ام والئوساخ �بلك سهولة. هة اهل�يدروكر�بو�فات والس�ف مواحب

راء ال�ت�فظ�يف دون  وا�ئب واإحب وم م�فاد�يل De-Wipe �بلك �بساطة �باإزالة السث �ت�ت
ة. �يف ال�برسث �ف ب �ت

ان عىل  زالة ال�تلوث �بعد ال�تعامل مع ال�ف�ي صصة لإ و�تعمل هذه امل�فادل امل�ف
ه  ف والوحب ف وال�يد�ي

�ي  الرسعف
ف

 الع�فارص احلفطرة والئوساخ م�
ف

ي احلد م� املساعدة �ف
ا   اس�تعماهلا أ�يصفً

ف
ك وامل�فاطق امل��يطة �بالع�فق واحَلْلق. كما �يمك� ف وال�ف

والئذ�ف�ي
وع أي حدث. رى ملو�ثة �بعد و�ت ملسح أي م�فاطق أحف

ي  ي اململكة امل�ت�دة و�ت�ئ�ت د�يمها �ف ها و�ت�ت �ت �تصم�ي م�فاد�يل De-Wipe و�تطو�ي
ردة أو كعلب  ر كم�فاد�يل م�ف�ف اسات. وهي �ت�توا�ف  امل�ت

ف
موعة م�ت�فوعة م� �بم�ب

De-Wipe م�تعددة. �ت�تم�تع م�فاد�يل

اظ عىل  ا�بل�ية اكملة لل�ت�لل احل�يوي ل�ت�ت�يح لكم اإماك�ف�ية ال�ت�فظ�يف واحل�ف �ب�ت
 ال�ب�ي�ئة.

�ت�بارات وال�تطو�ي اإىل هود الع�فا�ية احلر�يصة والحف أدت حب

ي �ت�ب�ت عىل معدات احلما�ية   الع�فارص املس�ب�بة للرسطان ال�ت
ف

ف ع� أدى الكسث
اء  دمات اإط�ف ص�ية )PPE( اإىل ا�ت�باع أسلوب مم�فهحج لل�ت�فظ�يف لدى حف �ف السث

ي  موعات الئدوات ال�ت اذ �باململكة امل�ت�دة لل�تعامل مع م�ب �ف�ت احلرا�ئق والإ
�تدي  رد الذي �ي  ال�ف

ف
 ماذا ع�

ف
ت لل�تلوث، ولك� د �تعر�ف �تمل أن �تكون �ت �يُ

�تلك املعدات؟

ا  اع�فً ه اح�تماًل مصف اء �تواحب ط�ف رق الإ ارت الدراسات العامل�ية اإىل أن �ف د أسث و�ت
�ا�بة �بالرسطان  ار�فة مع معوم الساكن لالإ عاف �بامل�ت �ب�فس�بة �تصل اإىل ال�ثال�ثة أ�ف

ي حالة  عاف �ف سة أ�ف م اإىل �ف ع هذا الر�ت �ت�ف �بل �بلوغ معر 75 عاًما. و�ي �ت
. لك سل�ي الل عدم �ت�فظ�يف امللو�ثات �بسث  حف

ف
ال�تعرض املس�تمر م�

صص لالس�تعمال »�بعد ال�تعامل مع احلرا�ئق«  De-Wipe هو م�فد�يل م�ف
�ت�باره  ا�بة الئوىل. �ت �تصم�ي De-Wipe واحف رق الس�ت�ب اء �ف ا�فب أعصف  حب

ف
م�

 
ف

ا�بة والئوىل م� اء والس�ت�ب ط�ف رق الإ عول مم�تد ل�ف ور�ية وذات م�ف دم �ا�ية �ف ل�ي�ت
اطر املر�ت�بطة �بالع�فارص املس�ب�بة  امللو�ثات احلفطرة، وذلك لل�تعامل مع امل�ف
ار  رصف  امل��تمل أن �تس�بب الإ

ف
ي م� �فب مواد ال�تلوث ال�ت ب للرسطان، مع �ت

لد. �باحلب
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